OBEC PUKANEC
Obecný úrad, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec

Smernice Obce Pukanec č. 6
O dani z príjmov

Interná smernica je vypracovaná v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ZDP) v znení
neskorších predpisov, v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a v zmysle Opatrenia MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č.MF/16786/2007-31 /ďalej len Postupy
účtovania/.

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1. V zmysle ustanovenia § 12 ods.2 ZDP predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení
alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými:
-

dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane

-

príjmov z predaja majetku,

-

príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

2. V zmysle ustanovenia § 12 ods.3 ZDP daňovníkmi podľa ustanovenia § 12 ods. 2 sú aj obce,
vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.
3. V zmysle ustanovenia § 13 ods.1 b) ZDP sa s účinnosťou od 1.1.2011 ruší oslobodenie
príjmov z predaja majetku realizovaného prostredníctvom rozpočtovej organizácie obce a VÚC.

Článok 2

Účtovanie

1. V zmysle Opatrenia MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky sa v zmysle ustanovenia § 5 Vytváranie

analytických účtov k syntetickým účtom a analytickej evidencie pri vytváraní analytických
účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:
n) členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní
2. Účtovná jednotka pri zdaňovaní príjmov z prenájmu a predaja majetku bude používať pri
účtovaní analytické účty alebo účtovanie prostredníctvom stredísk.
3. Výstupom pre výpočet základu dane bude analytická evidencia za zdaňovanú činnosť.

Článok 3

Uplatňovanie daňových odpisov z predaja majetku

1. Predaj majetku: Postup obce ako daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného za účelom
podnikania pri predaji majetku upravuje § 17 ods. 16 zákona o dani z príjmov. Ak ide o predaj
majetku obce, ktorý obec používala iba na svoju hlavnú činnosť, do základu dane sa zahrnie
rozdiel, o ktorý príjem z predaja tohto majetku prevyšuje cenu, v ktorej bol majetok ocenený
v účtovníctve pri jeho nadobudnutí, zvýšenú o náklady preukázateľne vynaložené na jeho
technické zhodnotenie, t.j. daňovým výdavkom je cena zistená v účtovníctve zvýšená
o vykonané technické zhodnotenie majetku. V prípade predaja majetku, pri ktorom si
v minulosti obec uplatňovala do daňových výdavkov odpisy, sa do základu dane zahrnuje
vstupná cena tohto majetku zvýšená o vykonané technické zhodnotenie a znížená o odpisy
uplatnené v daňových výdavkoch.

Článok 4
Výpočet nákladov na zdaňovanú činnosť
1. Výpočet nákladov na zdaňovanú činnosť vychádza zo skutočných nákladov za bežné účtovné
obdobie.

2. Pri predaji majetku výpočet nákladov na zdaňovanú činnosť vychádza zo skutočných nákladov
za bežné účtovné obdobie a tú náklady:
- 15 % zo mzdy a odvodov pracovníka zaoberajúceho sa zmluvným vzťahom
- 10 % podielu nákladov na mzdy a odvody pracovníka zaoberajúceho účtovaním

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1. Táto interná smernica je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha
aktualizácii podľa potrieb účtovnej jednotky.
2. Ustanoveniami tohto predpisu sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci obce Pukanec.
3. Daná interná smernica nadobúda účinnosť dňom podpisu starostu obce Pukanec.

V Pukanci 1.12.2011

..................................................................
Mgr. Ján Kováčik
Starosta obce Pukanec

